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Hvem er ETA-Danmark A/S?

• Datterselskab af Dansk Standard

• Udsteder nationale godkendelser for byggeprodukter

• Notificeret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at udstede 
Europæiske Tekniske Vurderinger  (ETA) i henhold til 
Byggevareforordningen (EU) 305/2011 og løbende bedømt af 
DANAK.

• Notificeret af Miljøstyrelsen til at udstede Environmental
technology Verification (ETV) og akkrediteret af DANAK

ETA-Danmark A/S er medlem af:

European Organisation for Technical Assessment 

World Federation of Technical Assessment Organisations

The European Union of Agrément



Mærkning af plastrør



Mærkning af plastrør



• Bygningsreglementet er funktionsbaseret og stiller ikke 
krav på produktniveau.

• CE-mærkningen danner grundlag for at deklarere 
egenskaber på et fælleseuropæisk sprog og skabe handel 
i det indre marked.

• Ingen grænseværdier relateret til egnethed til 
anvendelsen

• Producenten vælger egenskaberne

• Ingen vurdering af overensstemmelse med 
nationale/forventede krav.

• Behov for at skabe dokumentation af at kravene i 
bygningsreglementet og normer er opfyldt, og også 
for kvaliteten og holdbarheden.

Dokumentationsbehov



VA-Godkendelsen

– Afløb:
– Bygningsreglement afsnit 4 - § 79 stk. 2
– DS 432 Norm for afløbsinstallationer

– Vand:
Bygningsreglementet afsnit 21 § 418

– DS 439 Norm for vandinstallationer

– Kontrol
– Bygningsreglement afsnit 24

– Dimensionering er et nationalt anliggende

– Kontrol
– Et produktionskontrolsystem, der sikrer, at 

produkternes deklarerede ydeevne opretholdes



• Forholder sig til krav som stilles i forhold til 
anvendelsen af produktet i Danmark

• Forholder sig til kravene i Bygningsreglementet, 
anvisninger og vejledninger

• Forholder sig til alle relevante egenskaber for produktet

• Skaber forbindelsen mellem produktegenskaber og 
bygningsreglementets funktionskrav

• Baseret på værdier i ydeevnedeklarationer, hvis de 
findes

• Funderes bredt med involvering af relevante eksperter

Nationale tekniske vurderinger



VA-Godkendelsen

• VA-godkendelsesordningen fortsætter som en 
troværdig dokumentation af kvaliteten af produkterne

• Dokumentation for at vand- og afløbsprodukter 
opfylder kravene i BR18 og de danske vand- og 
afløbsnormer

• Krav til kontrol er indbygget

• På baggrund af

- Typetest, der dokumenterer produktets 

mekanisk/fysiske egenskaber.

- Kontrolordning, der omfatter fabriksinspektion og 

auditprøvninger.

- Produktdatablade

- Tekniske tegninger



• Skal understøtte producenternes forretning og være 
forretningsdrevet

• Skal understøtte både producenternes og brugernes 
behov

• Behov for dokumentation kan afhænge af marked og 
formål

• Vi samarbejder med både danske og internationale 
eksperter og specialister

• Transparent og åben proces

• VA Styregruppe: ETA-Danmark, VELTEK, TEKNIQ, 
Arbejdsgiverne, grossister, Forsikring & Pension og 
Teknologisk Institut

• VA Styregruppe igangsætter og godkender VAPG’er

Dokumentation





Eksempel
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VA-Godkendelsen

Et dokument, som viser det hele.

• Viser at produktet opfylder kravene i BR og tilhørende 
normer til de mekaniske/fysiske egenskaber

• Viser at kravene til kontrol i afsnit 24 er opfyldt.

• For produkter i kontakt med drikkevand vil der i VA 
godkendelse være anført, hvis der foreligger 
dokumentation i henhold til bekendtgørelsen



Tak for opmærksomheden


